·.:RZ/\.0 1\HASTA TORUNIA
'5fydzial Organirt:cj~ i Kontroli
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wojta, zast~pcy wojta, sekretarza giiiiny, sltiirtiniltii gminy, ltierowniKa]eiliiA~~i{(
OSwiADCZENIE MAJ~TKOWE .

organizacyjnej gminy, osotiy zarzijazajijcej i czlonka organii zarzijiJzajijcego

gmiDD2!
osob2t prawn2! oraz osoby wydaj~cej decyzje administracyjne w imieniu wojta llJ
... Toruil dnia 29 k\vietnja 2013 roku
(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
i. Oso~a sid:a~~ca oswiad.czenie obowiw.ana jest do zgodnego z prawilit, starannego i zupclnego wypelnienia
_ ]{ai:qejzrubryk ____ .
__
_ _
_
_
... __
2. .!_ei:eli JX?Szczeg6lne rubryki nie znajduj&, w konkretn~ przypadk:u zastosowania, 11lllezy wpiS!l~_,nie dotyczy''.
3. Qsoba sk:ladaj&,ca oswiadczenie obowiw.ana jest okreS}ic przynale:lnosc poszczeg6lnych sk:ladnik6w
maj_&,tk()wych, _
_
_.
_ __
._
_
qochod6w i zobowiqzmi d~ maj&,tku ocir~bnego i maj&,tku opj~tego mali:etlsk&. wsp61nosci&_ maj&,tkOW&,.
4. Q~aqczenie maj&,tk:owe dotyczy maj&,tku w kraju i za granic&...
5. Q§wim:tczenie maj~tkowe obejmuje r6wfliez wierzytelnosci pieni~:lne._ . _
_
6. W c~sci A oswiadczenia zawarte _S&. informacje jawne, w cz~sci B zas Wformacje niejawne dotycZ&,ce adresu
zamieszkania skladaj&,cego oswiadczenie oraz miejsca poloi:enia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisana, l{ltYSTYNA SZ\V:EP z d. Mielewicz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
-

-

--

urodzona 10 kwietnia 1958 roku w Toruniu
Wydzial Ewidencji i Rejestnicji Urz~du Miasta Torunia
-inspeldor
-

-

.

.

-

- -

-

-

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub :funkcja)
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia ~1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowaclzenia clziaiaino~d
gospodarczej przez osoby pelni(lce funkcje pubiiczne (:jjz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr
16~, poz. 11~6, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z ~000 r. Nr ~6, poz. ~06 oraz z ~00~ r. Nr 113, poz. 984 i Nr ~14,
poz, ~806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorZl:l<lzie gminnym (Dz. U. z ~001 r. Nr 142, poz. 1591
oraz z ~00~ r. Nr ~3, poz. ~~0, Nr 6~, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1~71 i Nr ~14, poz. 1806),
zgodnie z art. ~4jt tej ustawy o~wia4czam, i:e posia4am wchoclzl:lce
w skia4 maH:ehskiej wsp6ino~ci maj(ltkowej iub stanowi,(lce m6j maj(ltek odr~bny:

I. Zasotiy pieni~ine:
-

srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 40.5()4,53 ................................... .
wsp6lwlasnosc malZenska ..................... ..
srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy .......................... .

ii.
1. Dom o powierzchni: ... ~48,00 ~. o warlosd: oSO tys. zl, tytul prawny: wsp6lwhtsnosc
2.

3.

4.

5.

6.
7.

malzeiiska
Mieszkanie 0 powierzchni: 37,73 ~. 0 warlosci: 1~0 tys. zl, tytul prawny: maj4tek odr~bny
Mieszkanie o powierzchni: ~} 81,10 ~' o wartosci: 4)0 tys. zl, tytul prawny: wsp6lwlasnosc
malzeiiska
Gospodarstwo rolne: nie dotyczy, rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy,
powierzchnia .................... .
o warlosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osi~ri~em( ~am} w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
. d_ot-yczy .......................................................................... .
nte
Inne nieruchomosci: dzialka budowlana o powierzchni 111,86 A.
o warlosci: ok. ~00 tys. zl
tytul prawny: wspolwlasnosc malzenska
Pzialka rekreacyjna o powierzchni 830 ~
o warlosci: 35 tys. zl
tytul prawny: wspolwlasnosc malZenska
Dzialka o powierzchni 0,0448 ha, na ktorej stoi dom z pk± 1
(warlosc podana litcznie z domem}, wsp6lwlasnosc malZenska
Gaia:Z zawierajitCY dwa miejsca postojowe, o litcznej powierzchni uzytkowej 30,10 JJ:4,
0 warlosci: 48 tys. zl, wsp6lwlasnosc malzenska

n

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach haridlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: llie dotyczy
udzialy te stanowiit pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp61Ce: llie dotyczy
Z tego tytulu osi~nitlem(~am} w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych- nie dotyczy; nale.zy po<iac liczb~ i eniitenta akcji: nie
dotyczy

akcje te stanowiit pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy.

Ztego tytulu osi~nitlem(~am} w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

v.

Nabylem(am} (nabyl m6j malZonek, z wylitczenieni mienia przynaleznego do jego maj4tku
odr~bnego} od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jedriostek samorz~du terytorialriego,
ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~puj~ce mienie, k±6re podlegalo zbyciu w dro<lze

przetargu- nie dotyczy; naleZy- podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczt:tl21 ; nie dotyczy (naie.iy poda6 form~ praWlll:l i przedmioi
dzialaino~ci): nie dotyczy
. d_otyczy
., . me
.................................................................................... .
- oso_btscte:
'1
•
.
.
b
. me
. d"_otyczy
- wspo_me z mnymt oso_ amt:
.............................................................. .
Z tego tytutu osi~n~am w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
~-

Zarzt:tdzam dziatalnoscit:t gospodarczt:tlub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dziatalnosci: nie dotyczy
(naieey podat form~ praWlll:l i przedmiot 4zia.laino~ci.):
., . nte
. d_ot"yczy ................................................................................... :
- oso_btscte:
-

wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy

ztego tyturu osi~nt:tlem(~am} w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
VII.
1. W sp61kach ha:tidlowych (nazwa, siedziba sp61ki): nie dotyczy

-

jestem czlo:tikiem zarzit,du (od kiedy): nie dotyczy ..................................................... .

-

jestem cztonkiem rady nadzorczej (o4 ki.edy): nie dotyczy .......................................... .

-

jestem czlo:tikieni komisji rewizyjnej (o4ki.e4y) nie dotyczy ........................................ .

ziego tyturu

osi~nt:tlem(Qlam}

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie qotyczy ............... .

~-

W sp6tdzielniach: nie dotyczy ............................................................................. .

-

jestem czlo:tikiem zarzt:tdu (od kiedyj: nie dotyczy ..................................................... .

-

jestem cztonkiem rady nadzorczejl3l (o4ki.e4y): nie dotyczy ......................................... ..

-

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (odkiedyj: nie dotyczy ....................................... .

Z tego tyturu osi~nt:tlem(~am} w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ............... .
3. W fundacjach prowadzt:tcych dzia!alnosc gospodarczt:t: nie dotyczy ................................. .

-

midzorczej (odkiedy}: nie dotyczy ........................................... .

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy ....................................... .
Z tego tytulu osi~n4lem(~bim} w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ............... .

VHf. lnne dochody osi~ime z tytulu zatrudnienia lub innej dzialaltiosci zarobkowej lub zaj~c,
-

z podaniem kwot uzyskiwanych z kal:dego tytulu: jestem czl()nkiem zarz4du (od kie4y): nie
dotyczy ..................................................... .

doch6d z tyt. zatrudnienia w Urz~dzie Miasta w kwocie- 44.743,1 o

fX. Sldadtiiki mienia ruchomego o wariosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdbw
mechanicznych naieey po4a,6 mark~, mo4ei i rok produkcji):
- Peugeot~o7, ~003 r, ;wspblwlasnosc malzenska .................................................. .

X. Zobowill.Zania .pieni~zne o wariosci powyzej 1o ooo zlotych, w tym zaci4gni~te kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich z()staly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim z4arzeniem, w jakiej
wysoko~ci): ... kredyt hipoteczny na cele budowlane w kwocie- 159.485,44 C:IfF w Multibanku

CZ~SCB

Powyzsze oswiadczenie sldadam swiadomy{a), iz na podstawie art. ~33 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

... forufl, dnia ~9 kwietnia 20l3r
(mi~scowosc,

data)

... l.,~ucv.S~·······
(podpis)

[!] NJewla~ciwe $~~!i¢. .
.
.
. . .
. .
. . .. .. . . .
· [2) Nie dotyczy_ <)zialalno~ci wytw6rczej w rolnictwie w zak:resie produkgi roslinn~ i
~t:sie _gospodarstwa.rodzinnego. . .
.
.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

zwier~j,

w formie i

Uwagi:
1. wszystkie wymienione sldadniki maj~tkowe wchodz~ w sldad malzenskiej wsp6lnoty
majqJkowej, opr6cz riiaj~tku w par. II pkt.~

